
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રમૅ્પટન આ ઉનાળામાાં િજૂ કિશે લાઇવ મ્યઝુિક, ઝિએટિ અને ્ાંસ્કઝૃત 

. 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (23 જૂન 2022) – ઝ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન ્હર્સ િજૂ કિ ેછે લાઇવ મ્યઝુિક, ઝિએટિનુાં મનોિાંજન અને ્ાંસ્કઝૃત જેનો 

આનાંદ તમામ લોકો આ ઉનાળામાાં ગાર્સન સ્્વેિ અને દ િોિ બ્રૅમ્પટન ખાતે માણી શકશે 

પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન નીચે મુજબના કાયસક્રમો યોજી િહ્યા છે:  

ટલે્્ ઓર્ફ એન અબસન ઇઝન્ર્યન 

જુન 24 અને 25, બપોિે 2 અને ્ાાંજે 8 વાગ્ય ે

ટેલ્્ ઓર્ફ એન અબસન ઇઝન્ર્યનમાાં ્ાઇમન ર્ગ્લ્ના અદ્ભતૂ પ્રવા્માાં અમાિી ્ાિે જોર્ાઓ. ર્ેિેલ ર્ેઝન્ દ્વાિા ઝલઝખત આ નવતિ એક 

પાત્ર અઝભનય એક આરદજાઝતના વ્યઝ્તની કિા છે જેનો ઉછેિ ઉત્તિ ઝબ્રરટશ કોલઝમ્બયાની ્ાિે જ વાન્કુવિ શહેિમાાં પણ િયો હતો. બ્રૅમ્પટન 

ટ્રાઝન્િટની બ્ની પૃષ્ઠભૂ ્ાિે બે્ ાર્ેલી આ કિામાાં પે્રક્ષકો ્ાઇમનની ઉત્તિજીઝવતા અને આશાઓ વચ્ચે િોલા ખાતી કિામાાં િાંગાઇ જશ.ે 40 

કિતા વધુ પાત્રોને ભજવશ ેત્યાિે પે્રક્ષકો ્ાઇમનની આાંખેિી દુઝનયાન ેજોઇ શકશે. 500 કિતા વધ ુપ્રયોગો િયા બાદ આ આાંઝશક િીતે 

આત્મકિા જેવી આ નારટકા પે્રક્ષકોને પોઝતકાપણાં, ઓળખ અને સ્વીકૃઝત માટેની શોધ કિવા મજબૂિ કિશ.ે 

બ્રમૅ્પટનનો પોતાનો શકેઝસ્પઅિ શો – મછ અર્ ૂઅબાઉટ નથિાંગ 

દિ ગુરૂવાિે થચાંગકુિી પાકસમાાં: જુલાઇ 28, ઑગસ્ટ 4 અને 11, ્ાાંજે 7:30 વાગ્ય ે

દિ શુક્રવાિે માઉન્ટ પ્લેિન્ટ સ્્વેિમાાં: જુલાઇ 29, ઑગસ્ટ 5 અને 12, ્ાાંજે 7:30 વાગ્ય ે

દિ શઝનવાિે કેન ઝવ્હલાન્્ સ્્વેિમાાં: જુલાઇ 30, ઑગસ્ટ 6 અને 13, ્ાાંજે 7:30 વાગ્ય ે

લુઈ દ ગોટ પ્રોર્્શન્્ એન્ર્ પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટનની િજૂઆત, તમામ વયના પે્રક્ષકો આ ચાહકોની ગમતી કોમેર્ીનો આનાંદ માણશે જયાાં 

ભયાંકિ વસ્તુઓ િતી િતી િહી જાય છે. મેઝ્ના શહેિ ઝહિો અને ્લૉરર્યોના લગ્નની તયૈાિીમાાં હતુાં ત્યાિે ઝપ્રન્્ના માણ્ો અને ઝલયોનાટોનો 

પરિવાિ લાાંબા ્મયિી દુશ્મની ઝનભાવતી ઝબરટ્ર્ અને બેનરેર્્ટને એકબીજાના પે્રમમાાં પાર્વાનો પ્રયા્ કિતા િહે છે. અને આ બધા ્મય 

દિઝમયાન ઝપ્રન્્નો ભાઇ આના પિ પાણી ર્ફેિવી દેવાના કાવતિા કયાસ કિ ેછે. ત્રણ આઉટર્ોિ સ્િળો પિ ખેલ િશ ેજેમાાં સ્િાઝનક કલાકાિો ભાગ 

લેશ,ે અને આ ઝનર્મસતીમાાં બ્રૅમ્પટનના પચિાંગીપણાના દશસન િશ.ે આ ્લાઝ્ક પરિવાિ ્ાિે જોવા લાયક હાસ્ય કઝૃતમાાં હ્વા અને િોર્ા 

આાં્ુ વેિવા જલ્દીિી પોતાની ખુિશીઓ કે શતેિાંજીઓ લઈ પહોંચી જશો. 



 

 

8મી વાર્ર્સક ઇસ્ટ કોસ્ટ રકચન પાટી 

જુલાઇ 9, ્ાાંજે 2−8 

તમામ મેરિટાઇમિો અને મેઇનલને્ર્િોને આમાંત્રણ છે – અિવા એવા બધા જેમને ર્ફ્ત જાણવાની જીજ્ઞા્ા હોય – ક ેઇસ્ટ કોસ્ટની ્ાંસ્કઝૃતનો 

ભાગ બનો ઇસ્ટ કોસ્ટ રકચન પાટીમાાં જેના પ્રાયોજક છે ટોિોન્ટો ઝપઅિ્ન TD, નો રિલ્્ અને રટમ હોટસન્્.  

ઓલ્ર્ મૅન ફ્લૅઝનગન્્ ઘોસ્ટ, DnA અને દ િાઉર્ીમેનના ખેલમાાં આવો અને પ્રસ્તુતકતાસ િબેકા પેિી ્ાિે જોર્ાઓ. 

સ્ટૉમ્પ એન સ્ટમૅ્પીર્ (Stomp 'N Stampede) 

ઑગસ્ટ 13, ્ાાંજે 4 િી 8 વાગ્ય ે

પોતાની કાઓબોય હૅટ અને બૂર્ટ્ લઈન ેઅને પોતાની ર્ાથન્્ાંગ પાટસનિને લઈને પણ પધાિી શકો છો! આ ઉનાળે, સ્ટૉમ્પ એન સ્ટમૅ્પીર્ ગ્રામ્ય 

ગણાય એવી બધી જ વસ્તુઓને વધાવી લેવા ર્ફિીિી ગાર્સન સ્્વેિમાાં આવી િહ્યા છે! DJ જૉહ્ની રિવે્્ના લાઇવ ઝસ્પથનાંગન ેમાણો અન ે

ર્બલ ટ્રબલ લાઇન ર્ાન્્િોના ર્ાથન્્ાંગ લે્ન્્ તો ચુકતા જ નહીં. કલાકાિોની આખી લાઇન અપ િોર્ા જ ્મયમાાં આવી િહી છે! 

સ્ટાિલાઇટ ્ટેિર્ ેમવૂીિ 

ઝમત્રને, ર્ેટને, શતેિાંજી કે એકાદ ખુિશી લઈને સ્ટાિલાઇટ ્ેટિર્ે મૂવીિમાાં હાજિ િહો જુલાઇ 2ના િોજ ગાર્સન સ્્વેિમાાં િાત્રે 9 વાગ્યે! 

જુલાઇ 2 – નો ટાઇમ ટ ૂર્ાય 

જુલાઇ 16 – દ બૅટમેન 

માકટે સ્્વિે પાર્કિંગ ગિેજે 

માકેટ સ્્વેિ પાર્કિંગ ગેિેજની જાળવણીના ઇિાદ ેઝ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન તેનુાં ્માિકામ કિી િહ્યા છે જેના પરિણામે ત ેહાંગામી ધોિણે જુન 27 િી 

જુલાઇ 22, 2022 ્ુધી બાંધ િહેશે. 

 

નીચ ેઆપેલ નગિપાઝલકાના પાર્કિંગ લોર્ટ્ અને ગ્રેજોમાાં વ્યવ્ાયો અને મુલાકાતીઓને ર્ાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં પાર્કિંગ મળવાનુાં ચાલુ િહેશ.ે 

• જૉહ્ન સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ ગેિેજ, 16 જૉહ્ન સ્ટ્રીટ 

• ઝ્ટી હૉલ પાર્કિંગ ગિેેજ, 2 વથેલાંગ્ટન સ્ટ્રીટ વસે્ટ 

• વેસ્ટ ટાવિ પાર્કિંગ ગેિેજ, 41 જયોજસ સ્ટ્રીટ 

• નેલ્ન સ્્વેિ પાર્કિંગ ગેિેજ, 9 રર્પલોક લેન 

• જયોજસ સ્ટ્રીટ નોિસ ્ર્ફે્  પાર્કિંગ લોટ, 20 જયોજસ સ્ટ્રીટ નોિસ 



 

 

્વુા્યો 

"આ ઉનાળામાાં પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટન પા્ ેલાઇવ મ્યુઝિક, ઝિએટિ અને ્ાાંસ્કઝૃતક અનુભવોના અદ્ભતૂ આયોજનો છે! પછી તમાિે િોર્ુાં 

શેઝ્સ્પઅિ જોવુાં હોય કે ટ્રાઝન્િટ બ્ પિ કોઇ ખેલ જોવો હોય ક ેબ્રમૅ્પટનવા્ીઓ ્ાિે મળીને કોઇ પાટીમાાં આનાંદ લૂાંટવો હોય, અહીં 

બધાને માટ ેકાંઇકને કાંઇક તો છે જ." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, ્ીટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન પચિાંગી છે અને આપણા ્ાાંસ્કૃઝતક અનુભવોનુાં આપણા ગઝતશીલ શહેિને અનન્ય યોગદાન િહુ્યાં છે. પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ બ્રૅમ્પટને ઝવઝવધ 

કાયસક્રમોનુાં અજોર્ ્ાંકલન કયુિં છે જેમાાં િહેવા્ીઓ તેમજ મુલાકાતીઓ આનાંદ માણી શકશે. હુાં તમામ લોકોને પોતપોતાના કેલેન્ર્િોમાાં આ 

તાિીખો નોંધીને આખા ઉનાળામાાં અમાિી ્ાિે જોર્ાવા આહ્વાન કરાં છુાં. 

- િોવેના ્ાન્તો્, િીજનલ કાઉઝન્્લિ , વૉર્સ 1અને 5; કમ્યુઝનટી ્ર્વસઝ્્, ઝ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

"જુલાઇ ઉત્્વોનો મા્ છે ખા્ કિીને બ્રૅમ્પટન માટે! ઇસ્ટ કોસ્ટ રકચન પાટીમાાં ન્યુર્ફાઉન્ર્લેન્ર્ ર્ફનમાાં જોર્ાવા પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ તમને 

આમાંત્રણ પાઠવે છે એટલે તમાિા વસે્ટનસ હીલ્્ન ેચર્ાવીન ેસ્ટૉમ્પ એન સ્ટૅમ્પીર્ માટે તયૈાિ િહો. આ બે એવા પ્ર્ાંગો છે જે દિ ઉનાળે ગાર્સન 

સ્્વેિમાાં િાય છે જે જિાયે જવા દેવા જેવા નિી. જો તમને હાસ્યિ્માાં શૃાંગાિનો છાંટકાવ ગમતો હોય તો ત્રણ પૈકી કોઇપણ એક બ્રૅમ્પટન 

પા્્સમાાં શેકઝસ્પઅિના મછ અર્ૂ અબાઉટ નથિાંગ જરૂિ જોજો, જેની િજૂઆત બ્રૅમ્પટનના કલાકાિોનુાં એક ઉત્્ાહી જૂિ કિવાનુાં છે. અને હા, 

કેિાબ્રામને ભૂલતા નહીં!  બ્રૅમ્પટન, આ તો જુલાઇ છે – આનાંદો ભાઇ આનાંદો!" 

- ઝસ્ટવન ઝસ્કપિ (Steven Schipper), એઝગ્િ્યુરટવ આર્ટસઝસ્ટક ર્ાયિે્ ટિ, પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ, ઝ્ટી ઓર્ફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅરે્ાના ્ૌિી િર્પી ઝવકા્ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વ્ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવ્ાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા ઝવઝવધ ્માજોમાાંિી, અમે િોકાણ માટે આકર્સણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકઝનકી અને પયાસવિણીય નઝવનતા તિર્ફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ઝનિોગી શહેિના ઝવકા્ માટે છે જે ્ુિઝક્ષત, ટકાઉ અને ્ર્ફળ હોય. અમાિી ્ાિે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

ઝમરર્યા ્ાંપકસ (MEDIA CONTACT): 

્ીટી ઓર્ફ બૅ્રમ્પટન મઝલ્ટકલ્ચિલ ઝમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

